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Geachte mevrouw Huis in 't Veld,
Op 29 oktober jl. heeft u schriftelijke raadsvragen gesteld over de uitspraken van de Centrale Raad
van Beroep (CRvB) over de indicaties Huishoudelijke ondersteuning en de consequenties daarvan
voor onze uitvoering Jeugd en Wmo. Via deze brief beantwoorden wij deze vragen.
Vraag 1: Kent het college de uitspraak?
Ja, het college kent deze nieuwe uitspraak van de Centrale Raad van Beroep.
Vraag 2a: Wat betekent deze uitspraak voor de huidige cliënten die huishoudelijke hulp ontvangen
op basis van een schoon huis?
Naar aanleiding van een eerdere uitspraak van de CRvB (2016) hebben wij onze werkwijze al
aangepast en ontvangen cliënten nu bij de beschikking al het zorgplan van de aanbieder die de
huishoudelijke ondersteuning levert. Daarmee geven wij in de beschikking niet alleen het resultaat
aan, maar ook welke zorg wordt gegeven (activiteiten per ruimte), hoe vaak (frequentie) en voor
hoe lang (termijn indicatiestelling). De cliënt kiest zelf welke aanbieder hij of zij wenst.
Deze recente uitspraak van de CRvB vraagt van ons om in de beschikking ook het aantal uren en
minuten toe te voegen. Wij zullen daarvoor het format van het zorgplan dat de aanbieder invult
aanpassen, zodat naast frequentie ook het aantal uren en minuten ingevuld moeten worden. Dit
zorgplan stuurt de aanbieder terug naar het college, waarna de toegangsmedewerker beoordeelt of
het zorgplan zorgvuldig tot stand is gekomen en of het zorgplan aansluit bij de opgestelde
resultaten en daarmee een passende bijdrage wordt geleverd. Vervolgens worden de uren en
minuten opgenomen in de beschikking.
Vraag 2b: Is het college van plan alle betreffende cliënten opnieuw te informeren en te indiceren?
Wij zullen bovengenoemde aanpassing invoeren bij alle nieuwe cliënten die een aanvraag indienen
voor huishoudelijke ondersteuning. Bij bestaande cliënten doen wij dit alleen op verzoek van de
cliënt.
Vraag 3: Wat betekent deze uitspraak voor het Twents Inkoopmodel?
In het nieuwe Twentse inkoopmodel wordt gewerkt met een zogenaamd afsprakenoverzicht (in
plaats van zorgplan) dat onderdeel wordt van de beschikking. In het afsprakenoverzicht beschrijft
de gemeente de met de cliënt bepaalde resultaten (het wat) en de aanbieder welke acties/
interventies daarvoor nodig zijn (het hoe). In het afsprakenoverzicht komt ook te staan wat de
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startdatum is, de duur van de ondersteuning en het aantal uren en minuten (volume). Ook hier
beoordeelt uiteindelijk het college of de aanbieder een passende bijdrage gaat leveren.
Wij denken hiermee aan de huidige uitspraak van de CRvB te voldoen, maar weten ook dat er nog
een nieuwe uitspraak van de CRvB aan komt over resultaatgericht indiceren Huishoudelijke
Ondersteuning en de onderzoeken die ten grondslag liggen aan het beleid HO. Wij wachten deze
uitspraak af en kijken dan met de andere gemeenten in Twente samen wat dit betekent voor het
nieuwe Twentse model.
Vraag 4: Wilt u de financiële gevolgen schetsen die hierdoor ontstaan?
Vooralsnog heeft het geen financiële consequenties. Mochten veel bestaande cliënten van
Huishoudelijke ondersteuning een nieuwe beschikking wensen, dan leidt dit echter wel tot kosten
voor extra personele inzet.
Voor wat betreft het nieuwe Twentse model zullen in 2019 alle cliënten geherindiceerd worden en
wordt het afsprakenoverzicht in lijn met de uitspraken van de CRvB ingevuld.
Wij veronderstellen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Hengelo,
de secretaris,
de burgemeester,

De heer J. Eshuis

De heer S.W.J.G Schelberg
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